
RZĄD PiS-U OCENZUROWAŁ

WOLNEMEDIA.NET
I WIELE INNYCH POLSKICH STRON

Niedoinformowanymi obywatelami
łatwiej się rządzi!

Zdejmij blokadę ze swojego komputera lub urządzenia 
mobilnego zwiększając szybkość internetu i prywatność. 

Wystarczy w przeglądarce zmienić jedno ustawienie,
a Twoje logi na serwerze DNS zostaną skasowane

po 24 godzinach a nie po 24 miesiącach.

 Przetestuj skuteczność poniższego poradnika na 
zablokowanej stronie wolnemedia.net i ciesz się 
wolnością dostępu do niewygodnych informacji!

Chcesz zwiększyć prywatność dla wszystkich aplikacji?
Zmień adres DNS w systemie operacyjnym!

Jak to zrobić dowiesz się na stronie

ziom.top (adres alternatywny tiny.pl/96x9n)

FireFox
– wpisz w pasku adresowym:
about:preferences
– zjedź na dół strony do sekcji „Sieć” i kliknij na 
„Ustawienia”
– w okienku, które się pojawi, zaznacz „DNS 
poprzez HTTPS” (ang. „Enable DNS over HTTPS”)
– wybierz opcję „Cloudflare (domyślny)”. Gotowe!

Chrome
– wpisz w pasku adresowym:
chrome://settings/security
– zjedź na dół do sekcji „Użyj bezpiecznego 
serwera DNS” (opcja powinna być włączona)
– zaznacz „Za pomocą” i wybierz w rozwijanym 
polu wyboru „Cloundflare 1.1.1.1”. Gotowe!

Opera
– wpisz w pasku adresowym:
opera://settings/startPage
– zjedź na dół do opcji „System” i włącz „Use 
DNS-over-HTTPS instead of the system’s DNS 
settings” („Użyj DNS-over-HTTPS zamiast 
ustawień DNS systemu”)
– zaznacz „Cloudflare (default)”. Gotowe!

Brave
– wpisz w pasku adresowym:
brave://settings/security
– zjedź na dół do sekcji „Użyj bezpiecznego 
serwera DNS” (opcja powinna być włączona)
– zaznacz „Za pomocą” i wybierz w rozwijanym 
polu wyboru „Cloundflare 1.1.1.1”. Gotowe!

WALCZ Z CENZURĄ SZERZĄC TĘ WIEDZĘ WŚRÓD ZNAJOMYCH!

NIE POZWÓL RZĄDOWI DECYDOWAĆ, CO MOŻESZ WIEDZIEĆ!
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